
 
 

Montering av LED-Ratt F-Serie 
 

Før du setter i gang er det viktig at du sørger for å ha det verktøyet du trenger. 

Dette er hva du trenger.  

  

-Avbiter  

-Kniv   

-EL-Teip/Stoff Teip  

-Tynn lang skrutrekker  

-Skrallesett  

-Stjerne skrutrekker  

-Multimeter  

  

1. Før du setter i gang er det viktig at du kobler fra batteriet i bilen din. IKKE 

LUKK IGJEN BAGASJEROMMET.  

 

2. Når du har koblet fra batteriet skal du få ut Airbaggen. Dette kan ta litt tid 
hvis du ikke har gjort det før. Du trenger en lang flat skrutrekket. Det er to små 
hull på hver side av rattet. Skrutrekkeren skal dyttes inn og avlaste fjæringen 
som holder på plass airbagen. Prøv å sikte i retning mot BMW emblemet på 
rattet er en fin huskeregel. Se bilder. (Dette er likt på alle bmw) 
 
 

 
 

 



 
3. Når airbaggen er ute, skal du koble fra tilkoblingen til airbaggen Dette er 
øverste kobling som er på rattstammen, bruk en tynn skrutrekker for å vippe ut 
tilkoblingen. Se bilder.  
 

 
 

 

4. Når airbaggen er frakoblet kan du sette den til side. Deretter vil du se 1 stk 
bolt midt på rattet. Denne må skrues opp. Dette kan du gjøre både med 
muttertrekker eller skralle. Når du har skrudd ut denne kan du trekke rattet 
forsiktig mot det. Det er VELDIG viktig at du trekker ratt rett og jevnt mot deg. 
Legg merke til at det er et lite hakk på denne tilkoblingen. Dette hakket hjelper 
deg senere med å sette tilbake rattet riktig. Flytt over eventuelle deksler og 
deler fra gammelt til nytt ratt. 
  
5. Ta frem ditt nye ratt og sett det på rattstammen og fest den ene store bolten 
som holder på plass rattet ditt tilbake. SKRU TIL GODT.  
 

 

7. Neste steg vil være tilkoblinger internt i rattet. Det vil være visse små 
forskjeller fra Model til Model, men prinsippet er det samme. Leddingene som 
kommer fra rattet (Displayet) har 2 stk kabler. En minus og en +. I F-serie ratt 
har vi 12v klart i rattet. Rød er + og Sort er - . I enkelte modeler kan det være 
fargevariasjoner på ledningene som må kobles til. Vi annbefaler alltid at det 
måles frem til 12v med et mutlimeter 
 

 



 
 

8. Rød ledning fra display skal kobles til på rød ledning fra tilkobling på høyre 

side i rattet. Se bildet. Vi anbefaler at isolasjonen på ledningen fjernes, etter 

tilkobling MÅ tilkoblingen teipes opp med enten EL- eller Stoff teip. Her henter 

vi + 
 

 

 

 

 

 

 

9. Sort ledning skal tilkobles jord på rattet. Dette kan gjøres på angitt sted. Se 

bilde. Denne må ikke teipes. Her henter vi - 

 

 
 

 



 
10. Sørg for å legge alle ledningene som er i rattet pent og ryddig slik at 

ingenting sitter i spenn. Kontroller at alt ser korrekt ut i rattet. Sørg for at 

ingenting ligger foran fjærene til airbaggen. Airbaggen kan nå settes tilbake. 

(Klikkes på plass)  

  

11. Neste steg er å montere styreenheten for rattet. Denne skal plasseres under 

rattstammen. Her er det mye plass og alt vi være gjemt. En ODB extender følger 

med for å kunne gjemme alt. Denne kobles enkelt i ODB tilkoblingen og føres 

inn i hulrommet under rattstammen hvor modulen skal plasseres. Modulen må 

også tilkobles den andre enden av ODB extenderen og medfølgende 

ledningsnett. Se bilde 

  
 

 

 
 

 

 

 

              

 

 

 

12. Koble tilbake batteriet. Skru på bilen din. Rattet ditt skal lyse opp. Når det 

har lyst fra rattet ditt, holder du inne den sorte knappen på modulen I 5SEC. 

Denne vil nå parre seg opp mot rattet og danne en forbindelse. Skru av bilen. 

Vent i 30 sec og skru den på igjen. Nå skal ratte være ferdig programmert. Dette 

steget er kun nødvendig ved førstegangs installasjon. Når dette er opprettet kan 

du sette tilbake alt av deksler. Rattet er nå ferdig installert.  

 

 

LZ-Customs er ikke ansvarlig for skader på kjøretøyet under demontering / 

montering av kjøretøy. Dette er kun for instruksjonsformål og visse forskjeller i 

kjøretøyene kan forekomme. 

ODB PORT MODUL PLASSERES BAK DEKSLENE HER 


